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Música � Gastronomia  

Noites de Dança  (19 e 20 maio) 

Oficinas � Visitas Guiadas 
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18 de maio 

10h30-11h30 
                   

15h00-16h00:  Museu de Arte Popular:  

                           um monumento para o povo da primeira metade do século XX 

 

Visita dedicada à história e relevância patrimonial do edifício do Museu  

de Arte Popular, classificado desde 2012 como Monumento de Interesse Público. 

 

Público-alvo: Público adulto | Marcação prévia* | Máximo participantes: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h30-12h30 
                   

16h00-17h00:  Da fotografia ao azulejo: povo, monumentos e paisagens de Portugal  

                           na primeira metade do século XX 

  

Visita guiada à exposição temporária atualmente patente ao público.  

 

Público-alvo: Público adulto | Marcação prévia* | Máximo participantes: 25 

 

 

* Marcação prévia : E-mail: visitasguiadas@map.dgpc.pt  | Telefone: 213.041.160 

entrada gratuita: 10h00 - 18h00 

Visitas Guiadas 
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19 de maio 

18h00-24h00:  Visita livre à exposição temporária Da fotografia ao azulejo: povo, monumentos  

                           e paisagens de Portugal na primeira metade do século XX 

  

 

entrada gratuita: 18h00 - 24h00 

Exposição Da Fotografia ao Azulejo 

Noite de Danças Tradicionais Europeias 

Conheça uma exposição que convida à descoberta de 

Portugal e dos modos de representação da sua história 

e especificidades culturais, de caráter local ou regional, 

tomando como ponto de partida o azulejo e a imagem 

fotográfica que nele se reproduz ou, em muitos casos, 

se reinventa. 

22h00-24h00:   Ball-Trad: Baile de danças tradicionais europeias  

 

Participe na festa dos museus com muito ritmo, dança e animação!  

Ao som de música ao vivo, junte-se à Tradballs e participe na descoberta  

de tradições coreográficas de diversas culturas europeias. 

 

Público-alvo: Todos os públicos 

 

Participação e apoio:  
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20 de maio 
entrada gratuita: 18h00 - 24h00 

Oficinas   

11h00-18h00: Artes & Ofícios - Oficinas lúdico-pedagógicas * 

 

Experimentação de diferentes artes e ofícios - tecelagem manual, cestaria, tapeçaria 

e fiação – com orientação por artesãs especializadas em de cada uma destas áreas. 

 

Público-alvo:  Todos os públicos 

Participação e apoios: Isabel Bordaleiro (Coord.) 

                                     Cristina Fonseca, Inês Carrelhas, Fátima Gavinho. 

 

 

11h30-13h00 
                   

15h30-17h00: Oficinas de Pintura de Azulejo * 

 

Em diálogo com a exposição «Da Fotografia ao Azulejo», esta oficina pretende dar a 

conhecer o processo da pintura do azulejo. Os participantes terão oportunidade de 

experimentar as principais etapas desta técnica e o resultado final será a pintura de 

um azulejo. 

 
Público-alvo: Todos os públicos | Marcação prévia** | Máximo participantes: 15 

Coordenação e apoio: Ana Sobral 

Visita Guiada   

18h00:  Museu de Arte Popular:  um monumento para o povo da primeira metade do século XX * 

 

Visita dedicada à história e relevância patrimonial do edifício do Museu  

de Arte Popular, classificado desde 2012 como Monumento de Interesse Público. 

 

Público-alvo: Público adulto | Marcação prévia** | Máximo participantes: 25 

 

 

* Participação gratuita 

** Marcação prévia : E-mail: visitasguiadas@map.dgpc.pt  | Telefone: 213.041.160 
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20 de maio 
Noite Europeia dos Museus 

Noite de Danças e Cantares Populares  

21h30-23h00:  Ciranda – Espetáculo / Baile de Danças e Cantares Populares Portugueses  

 

Redescubra com este espetáculo a grande diversidade e riqueza das danças e  

cantares populares portugueses, com o acompanhamento de duitarras, cavaqui-

nhos, acordeão e percussão tradicional. Depois, junte-se à Ciranda, uma dança  

coletiva sem preconceitos nem limite de participantes, numa roda pequena que 

aumenta, à medida que mais participantes se juntam à dança, abrindo o círculo e 

dando as mãos aos que já estão a dançar. 

 
Público-alvo: Todos os públicos 

 

Participação e apoio:  

Avenida de Brasília, 1400-038 Lisboa  

Tel: 213 011 282 

E-mail: geral@map.dgpc.pt 

http://museuartepopular.wordpress.com 
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